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Genesys PureSuccess:  
Uma infraestrutura de serviços  
de experiência do cliente 
Ofertas flexibles para todo su journey

O caminho em  
direção ao sucesso  
A experiência do cliente (CX) é um fator 
fundamental para diferenciá-lo de seus 
concorrentes. Por isso, você deve oferecer 
um tipo de experiência que transforme os 
seus clientes em fãs e que gere uma sólida 
reputação de marca. 

O problema é que os fornecedores de  
soluções de experiência do cliente não 
costumam fornecer a assistência e a  
orientação necessárias para guiá-lo até  
a meta final, a menos que você pague um  
custo adicional. Proporcionar uma experiência 
do cliente “premium” é realmente complicado, 
mas você não precisa se sentir abandonado 
nem tem que descobrir o caminho do sucesso 
sozinho, sem ajuda. 

Genesys PureSuccess é a solução que 
você necessita precisa para ter sucesso, 
independentemente de quais sejam os  
seus objetivos ou seu nível de preparação.

Esse é o plano da Genesys para que você 
tenha sucesso.

Serviços para todas  
as etapas da jornada  
Você precisará de diferentes tipos de ajuda  
na hora de projetar, implementar e operar  
sua solução de experiência do cliente. De 
fato, não existem duas empresas que estejam 
exatamente no mesmo ponto da jornada em 
direção à excelência em experiência do cliente. 
A Genesys pode ajudá-lo cada vez que você 
precisar. Isso significa que todos os serviços 
requeridos para cada etapa da jornada estão 
incluídos em todas as nossas ofertas.

Serviços do PureSuccess  
1. Prepare a sua estratégia: Estabeleça  

os objetivos e determine os parâmetros  
ou benchmarks para o sucesso. 

2. Prepare o seu pessoal: Ensine as habilidades 
e os procedimentos necessários para triunfar 
ao pessoal da sua organização. 

3. Prepare a tecnologia: Integre novas 
tecnologias para potencializar as interações.  

4. Opere e melhore: Proporcione experiências 
confiáveis e seguras e aumente o seu 
conhecimento sobre CX. 

5. Maximize o seu valor: Monitore o uso 
para coletar dados e fazer otimizações 
mais precisas.
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Benefícios
• Ofertas abrangentes: Todas as  

ofertas contêm serviços para as 
diferentes etapas da sua jornada,  
tanto se você está definindo sua visão 
como ajustando o seu sistema URA.  

• Níveis de engagement: Essas ofertas 
definem o papel desempenhado pela 
Genesys no seu caminho em direção 
ao sucesso, ou seja, poderá liderá-lo 
em segundo plano, instruí-lo com 
assessoramento prático e útil ou  
habilitá-lo como revendedor.  

• Contratos e assinaturas flexíveis: 
Aumente seu nível de engagement 
quando surjam novos desafios ou 
objetivos e diminua-o quando tenha 
obtido melhoras ou necessite  
menos assistência.  

• Experiência unificada: Você não precisa 
mais pagar por serviços individuais, ou 
seja, um engagement de cada vez. Sua 
assinatura PureSuccess dá acesso ao 
nosso catálogo de serviços através de 
um único contato.  

• Aperfeiçoamento contínuo: Todas  
as ofertas estão padronizadas com  
material educativo e treinamento para 
melhorar os recursos de experiência  
do cliente ano após ano.
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SOBRE A GENESYS  

A Genesys® potencializa mais de 25 bilhões das melhores CX do mundo a cada ano. Nosso sucesso consiste  
em conectar conversações de clientes e colaboradores em todos os canais, sempre. Mais de 10.000 empresas  
em mais de 100 países confiam na plataforma CX número 1 para obter grandes resultados. As soluções  
on-premise e na nuvem são fluidas, instintivas e empoderam. Combinamos o melhor da tecnologia e da  
criatividade para trabalhar como você espera. 

Para obter mais informações, visite www.genesys.com/pt ou ligue para +55 11 3197 8004.  

Genesys e o logotipo da Genesys são marcas registradas da Genesys. Todos os demais nomes de empresas e logotipos podem  
ser marcas comerciais ou marcas comerciais registradas das respectivas empresas. © 2018 Genesys. Todos os direitos reservados. 

Genesys Advisor
Estamos apresentando o Genesys 
Advisor. O papel principal deste assessor 
é fornecer-lhe regularmente os pontos de 
controle, ou checkpoints, necessários para 
mantê-lo no caminho certo e crescendo 
profissionalmente ao longo de toda a sua 
jornada com a Genesys. 

Três níveis de engagement 
para os clientes  
Um único modelo não serve para tudo nem  
para todos. Os engagements são personalizados 
de acordo com seu grau de preparação e com os 
resultados esperados. As seguintes três ofertas 
definem o tipo e o nível de relacionamento que 
você deseja estabelecer com a Genesys. 

Líder: Especialistas dedicados que oferecem 
assistência prática  

“Quero a Genesys do meu lado como líder para 
conduzir-me em direção ao sucesso.” 

Guia: Treinamento com instrutor e 
consultas ao vivo   

“Quero que a Genesys me ensine como fazê-lo.”  

Fornecedor de equipamento: Ferramentas, 
conhecimentos e materiais de primeira classe  

“Quero que a Genesys me dê as ferramentas para 
que eu possa fazer isso sozinho.” 

 Aperfeiçoamento contínuo 
das capacidades 
Nosso objetivo é que você administre as 
interações com os clientes de forma hábil. 
Por isso, todas as ofertas do Genesys 
PureSuccess contêm: 

• Materiais para refinar sua visão e  
sua estratégia  

• Acesso completo à biblioteca de  
e-learning para software da Genesys  

• Acesso ao site da comunidade para gerar 
engagement com outros usuários e clientes  

• As melhores práticas para operar e testar  
a tecnologia de experiência do cliente

• Convites para webinars e sessões  
trimestrais sobre tópicos atuais  

Satisfaça suas necessidades 
à medida que você muda  
Todas as ofertas de sucesso dão direito ao  
uso de serviços complementares do catálogo 
do PureSuccess. Você pode usar estes serviços 
em função de suas necessidades e sem nenhum 
custo adicional. Fale com o seu Genesys Advisor 
para programar diferentes tipos de engagement: 
do coaching de gestão de mudanças até a 
otimização total do sistema. 

Promova uma  
marca poderosa  
Não saber se você está utilizando todas as 
capacidades do seu software de experiência  
do cliente é muito frustrante. Mas agora, você 
não está mais sozinho. 

A tecnologia não é tudo: maximizar o valor  
do seu investimento depende das pessoas.  
O PureSuccess foi concebido para ajudá-lo a 
aproveitar ao máximo a tecnologia da Genesys, 
para que possa administrar qualquer tipo de 
interação para conquistar novos clientes e 
superar a concorrência. 

http://www.genesys.com/pt

